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קפיצה קטנה 
לאי השכן

אי א אי,  היא  שקפריסין  העובדה  ת 

המזוהה  צורתה  לפספס.  אפשר 

דגלה,  על  מתנוססת  המדינה  של 

המקיף  הים  כחול  את  מחליף  הלבן  כשהרקע 

העובדה  אולי  ובגלובוסים.  באטלסים  אותה 

שבתור אי יש למדינה חופים כה רבים המזמינים 

את  קושרת  ורחצה  לשיזוף  בו  המבקרים  את 
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אידיאלי  כמקום  רבים  של  בעינהם  קפריסין 

במקום  שמדובר  העובדה  אך  קיץ,  לחופשת 

מושלם לבלות בו את העונה החמה אינה אומרת 

במידה  מתגמלת  תהיה  לא  חורפית  שחופשה 

שווה. ממשלת קפריסין השקיעה משאבים רבים 

יוכלו להינות מחופשה חורפית  כך שאורחי האי 

להנות  מאפשר  באי  הנוח  האוויר  מזג  מפנקת, 

מטיולים רגליים גם בחורף, והסתיו לרוב מאפשר 

טבילה בים בתקופה בהם החופים אינם עמוסים 

או  ספא  חופשת  בין  לבחור  אפשר  במבקרים. 
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סקי.  גלישת  או  אופניים  טיול  כפרית.  התרגעות 

ביקור באתרים ארכיאולוגיים והיסטורים או מסע 

אוכל  וגם.  וגם  גם  לא  ומדוע  אינטנסיבי.  קניות 

משובח, יין טוב ומוזיקה מקומית גם הם כלולים 

בכל חופשה המכבדת את עצמה ומאלה תמצאו 

מאותן  כמה  נסקור  זו  בכתבה  בשפע.  בקפריסין 

אפשרויות בהרחבה.

הליכה,  מסלולי  של  קילומטרים   200 במעל 

לטעמו.  רגלי  טיול  לעצמו  למצוא  יכול  אחד  כל 

והמסלולים  לבינוני,  מהקל  נעות  הקושי  דרגות 
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שמתוכם  בצמחיה  עשירים  בנופים  עוברים 

בין  האי.  של  והתרבותי  ההסטורי  עברו  מבצבץ 

ביערות,  הליכה  המעדיפים  טיפוסים  אתם  אם 

קפריסין  החוף,  על  פסיעה  או  בכפרים,  שיטוט 

במשקפות  תצטיידו  אם  ועוד.  אלו  מכל  מציעה 

ובמצלמות איכותיות תוכלו גם לתפוס את בעלי 

לשבילים,  בסמוך  שמתגוררים  האי  של  החיים 

תוכלו  תעדיפו  אם  היטב.  ומסומנים  המשולטים 

לחבור לסיורים מודרכים המוצעים ברחבי האי.

שבילי  היא  האי  את  לתור  אחרת  אפשרות 

מגוונים  המסלולים  אותו.  המרשתים  האופניים 

אל  לדווש  מעדיפים  אתם  האם  לבחור  ותוכלו 

מול הנוף הימי באיזור האקמאס, להתפתל לאורך 

פראי  ספר  באיזור  לבחור  הטרודוס,  הרי  שבילי 

חובבי הכושר  נוחה במישור.  רכיבה  או להעדיף 

בתוואי השטח המשתנים, שיעניקו  ימצאו הנאה 

באיזורים  לרכב  תבחרו  אם  איכותי.  אימון  להם 

הכפריים, תוכלו לעצור להתרעננות באחד מהם, 

הרכיבה  תנאי  חמה.  פנים  לקבלת  תזכו  שם 

 MTB מרוצי  אליו את  האי משכו  המצויינים של 



המקומיים  המרוצים  מלבד  וזאת  לאומיים  הבין 

את  לארוז  צורך  אין  קפריסין.  ברחבי  המתקיים 

במספר  אופניים  לשכור  ניתן  מהבית,  האופניים 

במפות  להצטייד  תוכלו  גם  בהם  באי,  מוקדים 

ולקבל הדרכה והמלצות על מסלולים.

אפשר  דרכים  במגוון  קלוריות  ששרפנו  אחרי 

את  המרכיבות  המנות  מגוון  שולחן.  לפתוח 

כן  אם  מזל  רחב,  הוא  הקפריאסאי  התפריט 

לבחור  תוכלו  האי  של  העליזות  שבטברנות 

שתתן  קטנות  מנות  ארוחת  מאזטים.  בסעודת 

המטבח  טוב  מכל  לטעום  אפשרות  לכם 

בשרים,  ים,  ופירות  דגים  תמצאו  בו  הקפריסאי, 

נקניקים וממולאים נהדרים. ועוד לא דיברנו על 

מי  שכל  המפורסמת,  החלומי  גבינת  האי,  גאוות 

שזכתה  יודע  צלויה  או  מטוגנת  אותה  שטעם 

בשמה החלומי בצדק. את כל המטעמים נשטוף 

ביין איכותי. הפינוק של בלוטות הטעם הוא רק 

חצי החוויה בביקור בטברנה, המוזיקה המתנגנת 

יובילו אותנו ללילה עמוס  והיין הזורם בעורקים 

הקפריסאית  הארוחה  את  וריקודים.  בשירים 



נהוג לקנח בפירות מושמרים שטעמם מתוק ועז 

ובשאר ממתקים הייחודים לאי. 

על  להקל  אפשר  הקיבה  את  שמילאנו  אחרי 

אתם  אם  בין  איכותי.  משופינג  ולהנות  הכיס 

תוכלו  יד  עבודת  נאמני  או  מותגים  חובבי 

בקניונים  בקפריסין.  מבוקשכם  את  למצוא 

באחת  לבקר  או  יוקרה  במוצרי  להתפנק  תוכלו 

להחליק  ואפילו  הבינלאומיות  מחנויות הרשתות 

על הקרח בזירה הממוקמת בקניון בלימסול, אם 

תתקלו  בוודאי  נפשכם  חשקה  מקורית  במזכרת 
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חרס,  מוצרי  המוכרות  הקטנות  החנויות  באחת 

תוצרת של חרשי עץ, ועבודות תחרה עדינות של 

הרוקמות המקומיות. 

ואל  לרנקה  אל  מגיעים  תיירים  אלפי  אמנם 

קילמוטרים   25 לאורך  המשתרעים  החופים 

לעשות  ממליצים  בהחלט  ואנחנו  בסביבתה, 

מקפריסין  טעימה  על  לוותר  לא  גם  אך  זאת, 

באזורי  שתמצאו  זאת  העתיקה,  השורשית, 

ההרים. שם כל כפר מתאפיין בסגנון יחודי משלו. 

תושב  ולהרגיש  אחד  בכפר  להשתקע  אפשר 

לכמה ימים, או לשוטט בין הכפרים השונים, אז 

הפסטורליות  בדרכים  הנסיעה  את  תרוויחו  גם 

הבוסתנים,  ניבטים  מהן  לכפר,  מכפר  המובילות 

הכפר  ומבני  הקטנות  הגינות  הגפנים,  סוכות 

המקסימים. תושבי הכפרים מסבירי הפנים ישמח 

להדגים את תרבות האירוח הקפריסאית במלונות 

הביקור  המקומיות.  ובטברנות  המשפחתיים 

מכיוון  הזמן,  במנהרת  כמסע  כמוהו  בכפרים 

שבחלק מהם משמרים את אותה צורת חיים מזה 

לפחות  נשמרת  הזו  האותנטיות  שנים.  מאתיים 



בחלקה בזכות פרוייקט Agrotourism של ממשלת 

וסיוע  ביוזמה  הפרוייקט  במסגרת  קפריסין. 

ברחבי  רבים  אחוזה  בתי  שופצו  הממשלה  של 

המבנים  את  לאבזר  דאגו  אחד  מצד  הכפרים. 

ולצייד  העכשווית,  הנוחות  במיטב  המשופצים 

חופשה  שיאפשרו  מודרנים  במכשירים  אותם 

הקפדה  הייתה  שני  מצד  מקסימלית,  בנוחות 

המקורי,  המבנה  רוח  את  שישמר  שיפוץ  על 

בסגנון  וריהוט  אותנטים  בחומרים  שימוש  תוך 

המסורתי המתאים לאזור. חלק מהאחוזות צוידו 

בבריכת שחיה לפינוק מושלם. אפשרויות הלינה 

זוגות  ליחידים,  ומתאימות  מגוונות,  הן  בכפרים 

ומשפחות עם ילדים, כשאפשר לבחור בין וילות 

מרווחות, קוטג'ים קטנים ונעימים ודירות סטודיו. 

המחירים משתנים כמובן בהתאם לסוג האירוח, 

אבל כולם סבירים בהחלט וכוללים לרוב ארוחת 

בוקר מחומרים טריים ומקומיים המציגים עוד פן 

של קפריסין הכפרית. 
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